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Gyülekezeti alkalmaink a héten
 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 11.
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor
német nyelvű istentisztelet a templomban –
áldozati gyűjtéssel. 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben. 10 órakor
magyar nyelvű istentisztelet a templomban –
áldozati gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával.
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 19 órakor
az Orgona határok nélkül sorozat keretében
orgonakoncert a templomban.
 Kedden 17 órakor a Hunyadi iskola
tanévnyitó istentisztelete a templomban.
 Szerdán 17 órakor a Líceum tanévnyitó
istentisztelete a templomban.
 Csütörtökön
8.30-kor
az
Eötvös
középiskola tanévnyitó istentisztelete a
templomban. 17 órakor Wochenpredigt a
nagyteremben.
 Pénteken 18 órakor a Hunyadi iskola új
alapfokú művészeti iskolája művésztanárai
bemutatkozó hangversenye a templomban.
A gyerek-istentiszteletet augusztus 28-ától
újra vasárnaponként 9 órakor, a gyülekezeti
ház nagytermében tartjuk.
Szeretettel hívjuk a családokat!
A következő hetekben újraindulnak hétközi
alkalmaink. Szeretettel hívunk mindenkit,
kapcsolódjanak be a gyülekezeti csoportok
működésébe!
2022 októberében népszámlálást tartanak
Magyarországon. A felekezeti hovatartozásra
vonatkozó kérdésre nem lesz kötelező
válaszolni. Fontos, hogy éljünk ezzel a
lehetőséggel, egyházunk kéri, hogy valljuk meg
evangélikusságunkat.
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Istentiszteleteink
Vasárnap:
a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet
csatlakozó úrvacsorával.
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben –
mocorgó foglalkozással.
15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet:
a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában,
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson.
Csütörtökön:
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben
(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás).

Elérhetőségeink

Lelkészi hivatal: hétköznap 8–12 h,
Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8–12 h
Sopron, Színház u. 27. tel.: 99/523-002
honlap: sopron.lutheran.hu
e-mail: sopron@lutheran.hu
Számlaszámunk, amelyre az
egyházfenntartói járulék átutalással (akár
rendszeres átutalási megbízással) is fizethető:
OTP 11737083-20006895
XIV. évf. 34. szám. Szerkesztette: dr. Tóth Károly
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak
pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5)

Hírlevél
2022. augusztus 28.
Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap

Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és
nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi
ösvények után, melyik a jó út, és azon
járjatok,
akkor
nyugalmat
találtok
lelketeknek! De ők ezt mondták: Nem
megyünk! Őröket is állítottam föléjük, hogy
figyeljenek a kürt szavára. De ők ezt
mondták: Nem figyelünk! Ezért halljátok, ti,
népek, és tudjátok meg, akik egybegyűltetek,
hogy milyen sors vár rájuk! Halld meg, te,
föld! Íme, veszedelmet hozok erre a népre:
saját gondolataik gyümölcsét, mert nem
figyeltek beszédemre, és tanításomat
megvetették.
(Jer 6,16–19)

Ébresztő gondolatok
Találhatok nyugalmat a lelkemnek! Hatalmas
örömhír ez akkor, amikor talán sokféle
bizonytalanság, aggodalom lett úrrá rajtunk.
Ez a hír annak ellenére is igaz, hogy
sokaknak ez nem sikerül, hanem rabjává
válnak saját gondolataiknak és azok
gyümölcsének. Mégis van jó út, ahová vissza
lehet találni. Vannak emberek az életünkben,
akik tanúskodnak Istenről. Van, aki
kivezessen minket nehéz helyzetünkből.
dr. Tóth Károly

–2–

Megkereszteltük
 Puskel Nóra kistestvérünket.

Eltemettük
 Tomsich Károly 70 évet élt testvérünket.

Egyéb hirdetések
Augusztus 22. és 28. között rendezik meg idén
az Orgona határok nélkül sorozatot. A
zárókoncert helyszíne templomunk.
Közreműködnek: Christiaan van de Woestijne
(orgona), Pálfi Krisztina (hegedű) és
Révész József (cselló). Elhangzanak Fletcher,
Buxtehude, Marcello és Rheinberger művei.
A belépés díjtalan.
2022 szeptemberében újra konfirmációi
csoportok indulnak gyülekezetünkben, amikbe
szeretettel hívjuk a 7. évfolyamot elkezdő vagy
nagyobb fiatalokat.
A német csoport alkalmai várhatóan
csütörtök délután lesznek. Jelentkezni
szeptember elejéig lehet Holger Manke
lelkésznél. Az első tájékoztató szeptember 8án, csütörtökön 15.45-kor lesz a kisteremben.
Magyar nyelven két csoportot tervezünk
indítani. Az alkalmakat péntekenként tartjuk,
az egyik csoport számára 16.15-től 17.15-ig, a
másik csoport számára 17 órától 18 óráig. Az
első tájékoztató szeptember 9-én, pénteken
17 órakor kezdődik a kisteremben, ekkor lehet
jelentkezni is. További részletekkel kapcsolatban dr. Tóth Károly lelkészt lehet keresni.
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Idejében hirdetjük
 Szeptember 4-én, a Szentháromság ünnepe
utáni 12. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9
órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10
órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – csatlakozó úrvacsorával. 15
órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor
istentisztelet a kórházkápolnában.
 Szeptember 6-án, kedden 17 órakor
presbitériumi ülés a kisteremben.
 Szeptember 7-én, szerdán 18 órakor
bibliaóra a kisteremben.
 Szeptember 8-án, csütörtökön 15.45-kor
tájékoztató a német konfirmációi csoportba
jelentkezőknek és szüleiknek a kisteremben.
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
 Szeptember 9-én, pénteken 15.30-kor
Glaubensgepsrächskreis
a
lelkészi
hivatalban. 17 órakor tájékoztató a magyar
konfirmációi csoportokba jelentkezőknek és
szüleiknek a kisteremben. 18 órakor ifi az
ifiteremben.
 Szeptember 11-én, a Szentháromság
ünnepe utáni 13. vasárnapon 8 órakor magyar
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor
német nyelvű úrvacsorás istentisztelet a
templomban. 9 órakor tanévnyitó gyerekistentisztelet a nagyteremben – mocorgó
foglalkozással és csatlakozó teaházzal. 10
órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – személyes igei áldással és
csatlakozó
úrvacsorával.
15
órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet
Fertőszentmiklóson.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 28. August 2022
• Sonntag, 28. August, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 28. August, 19 Uhr
„Orgel ohne Grenzen“ in der Kirche
• Donnerstag, 1. September, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 4. September, 9 Uhr
Gottesdienst zum Beginn des Schul- und
Arbeitsjahres mit Pfr. Holger Manke sowie
Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde
• Donnerstag, 8. September, 15.45 Uhr
1. Treffen der neuen deutschen Konfirmanden und deren Eltern im Gemeindehaus
Jugendliche, die sich heuer der deutschsprachigen Vorbereitung auf die Konfirmation
anschließen möchten, sind herzlich eingeladen,
sich bis zum 8. September bei Pfr. Holger Manke
(homanke@gmail.com) zu melden.
• Donnerstag, 8. September, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 9. September, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
Nächste Termine: 23. Sept., 14. Okt.
• Freitag, 9. September, 18 Uhr
Jugendgruppe im Jugendraum
Nächste Termine: 15. Sept., 23. Sept., 29. Sept.
• Sonntag, 11. September, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Mittwoch, 14. September, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
Nächster Termin: 28. Sept., 12. Okt.

